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1. Vệ sinh dây Film, đĩa Film 
 

 Khi máy báo lỗi hoặc nhiễu mực trên dây hoặc đĩa (không nên làm vệ sinh nhiều lần tránh cạ mạnh trầy). 

 Sử dụng khăn, giấy sạch thấm cồn hoặc nước lọc sạch lau nhẹ nhàng (tránh dùng lực cạ mạnh sẽ làm trầy 

dây & đĩa từ đó máy sẽ báo lỗi và bắt buộc thay thế)  
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2. Vệ sinh Capping (bề mặt tiếp xúc với đầu in) 
 

 

 Khi sử dụng 1 thời gian, ở bên trong đầu in sẽ bị dính mực 

trên ron cao su và khi mực khô lại dễ bám bụi bụi gây ảnh 

hưởng đến quá trình sử dụng, và có thể tạo khoản hở gây 

khô đầu in khi không sử dụng. 

 

 

 

 Dùng que thấm nước rửa lau xung quanh viền, không được 

dùng que lau trực tiếp vào khoản giữa (màu vàng) như hình 

 

 

 

 Sau khi vệ sinh kiểm tra lại 

 

 

  Dùng khăn hoặc giấy không bụi, thấm nước rửa vệ sinh bề 

mặt van không khí để loại bỏ cặn bẩn 

 

 



3. Vệ sinh bệ đầu In 
 

 

 Khi sử dụng 1 thời gian, ở xung quanh đầu in sẽ bị dính 

mực và đồng thời mực khô lại dễ bám bụi bụi gây ảnh 

hưởng đến quá trình sử dụng 

 

 

 

 Kéo đầu in phía bên trái của thân máy 

 Dùng que, giấy hoặc vải (sạch) lau 2 bên thành đầu in. 

Tránh dùng que, giấy hoặc vải lau mạnh trực tiếp lên đầu 

In.  

 

 

 

 Sau khi lau sạch, kiểm tra lại 

 

 

 

 

 

CHÚC BẠN THAO TÁC THÀNH CÔNG! 


